
       Obec Oľšov 

 Obecný úrad Oľšov 29, 082 76 Torysa  
 

 

V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme 

informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca: 

                                                                                                                                                          

Dňa 19.01.2021 

Kategória učiteľ I. stupňa základnej školy 

Pracovný pomer doba určitá, úväzok 100 % 

Dátum nástupu 1.2.2021 

Kvalifikačné 

predpoklady 

- na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo 

v podkategórii pedagogického zamestnanca (§ 39 ods. 3 písm. a) 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, t. j. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa  v súlade                    

s 1. dielom II. časti Prílohy č. 1 Vyhlášky MŠ VVaŠ SR                                                   

č. 1/2020 Z. z. o   kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

Požadované doklady 

- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania, 

- profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s 

prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej 

praxe, 

- doklad o dosiahnutom stupni vzdelania – fotokópie,  

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  

- potvrdenie o zdravotnej na výkon pedagogickej činnosti (len od 

úspešného uchádzača), 

-  súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

Platové podmienky 

v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a podľa stupnice platových taríf 

pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1. 1. 2020 

v závislosti od dĺžky započítanej praxe 

Iné súvisiace 

požiadavky 

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

ovládanie štátneho jazyka 

Spôsob podania 

žiadosti 

elektronickou formou alebo poštou do 27.01.2021 na adresu:  

Obecný úrad, Oľšov 29, 082 76 Torysa  

Ďalšie informácie 
na  osobný pohovor budú pozvaní  len uchádzači spĺňajúci  

požadované predpoklady  

Kontakt: starosta obce Karol Pinčák 

Telefón, email:  051/4597232, 0908/409534, starosta@obecolsov.sk 


